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OR.0012.32.2022 Komisja Rewizyjna 

OR.0012.32.2022 Komisja Budżetowo-Gospodarcza 

OR.0012.32.2022 Komisja Społeczna 

 

Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Gminy Komprachcice - online 

z dnia 25 marca 2022 r. 

 

W pracach Komisji uczestniczyli członkowie Komisji oraz Wójt Gminy, Skarbnik  

i Sekretarz Gminy - online. 

Obecnych 14 radnych. Nieobecny radny Waldemar Wencel. 

Przewodniczącym posiedzenia wspólnego był pan Krzysztof Szopa - Przewodniczący Rady Gminy. 

Kompletne materiały na Sesję Rady Gminy wyznaczoną na dzień 28 marca 2022 r. radni otrzymali 

wcześniej i mogli się z nimi dokładnie zapoznać. 

 

1. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady 

Gminy na rok 2022 -  skierowano pod obrady Rady Gminy – 14 głosów za. 

2. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice zgodnie z uzasadnieniem Wójta Gminy 

Komprachcice -  skierowano pod obrady Rady Gminy – 14 głosów za. 

3. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice zgodnie z uzasadnieniem Wójta Gminy 

Komprachcice -  skierowano pod obrady Rady Gminy – 14 głosów za. 

4. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno zgodnie z uzasadnieniem Wójta Gminy 

Komprachcice -  skierowano pod obrady Rady Gminy – 14 głosów za. 

5. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości  Dziekaństwo, 

gmina Komprachcice zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia 4 marca 2022 r. 

-  skierowano pod obrady Rady Gminy – 14 głosów za. 

6. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników 

OSP zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia 4 marca 2022 r.-  skierowano pod 

obrady Rady Gminy – 8 głosów za (radni, aktywni strażacy OSP wyłączyli się z głosowania w 

związku z art. 25a. ustawy o samorządzie gminnym). 

7. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komprachcice na 2022 rok zgodnie z 

wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 marca 2022 r.-  skierowano pod obrady Rady 

Gminy – 14 głosów za. 

8. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami 

dziecięcymi, dziennymi opiekunami oraz podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz 

osobami fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek działalność dziennego opiekuna na terenie 

Gminy Komprachcice w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki zgodnie z wnioskiem 

Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 marca 2022 r.-  skierowano pod obrady Rady Gminy – 14 

głosów za. 

9. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat 

za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia z opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za 

wyżywienie w Publicznym Żłobku w Polskiej Nowej Wsi zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy 

Komprachcice z dnia 17 marca 2022 r.- skierowano pod obrady Rady Gminy – 14 głosów za. 



10. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na 

lata 2022 – 2025 zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 marca 2022 r. 

-  skierowano pod obrady Rady Gminy – 14 głosów za. 

11. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok zgodnie 

z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice z dnia 22 marca 2022 r. – 14 głosów za. 

12. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 

gminy środków stanowiących fundusz sołecki zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Komprachcice 

z dnia 22 marca 2022 r. nie głosowano, gdyż Wójt może wystąpić do przewodniczącego rady gminy 

o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad najbliższej sesji, wówczas uchwała nie będzie 

procedowana. 

 

Pozostałe punkty porządku obrad zostaną zrealizowane na Sesji Rady Gminy Komprachcice w dniu  

28 marca 2022 r. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano  

 

         

 Przewodniczący posiedzenia 

          Krzysztof Szopa 

 

Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy: 

1. Józef Kremer 

2. Maria Neumann 

3. Agnieszka Zyzik 


